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Redação

Bolsa Uri-Santander

No registro de Ivania
Cardoso, nuvens de chuva
sobre Frederico Westphalen!

URI-FW abriu edital de
seleção de alunos para bolsa intercâmbio Santander
(€ 3.000,00). Conheça as
regras e o programa em https://goo.gl/dATLT1

Sine-FW
Hoje as vagas são para
assador-churrasqueiro, montador de estrutura metálica,
caixa de mercado, técnico em
hotelaria, vidraceiro e vendedor interno. (55) 3744-6665.

A Apae de Rodeio Bonito realizou
no sábado, 17, o V Jantar das
Massas. As fotos estão em nosso
site e no app Folha do Noroeste!

Formação para
Gerentes

ARGUMENTO POLÍTICO

Compartilhe sua foto pelo Instagram ou Facebook com a tag
#leitorfolha ou envie pelo WhatsApp (55) 98424-8503.

Senac-FW tem vagas no
curso de Gerentes e Supervisores
(foco na aplicação de estratégias
de liderança e gestão de equipes).
Informações: (55) 3744-8193.

Habitação Caixa
A caixa informou que vai
reduzir a taxa de juros para
financiamentos imobiliários
com recursos da poupança. Os
índices devem ser divulgados
pelo banco na próxima semana.

Ontem o programa abordou a passagem do ex-presidente Lula
em Palmeira das Missões. Reportagem e vídeos em nosso
site e redes sociais. Na semana anterior, (destaque da doto),
Jô do Carmo recebeu as vereadoras de Erval Seco Claudia
Weiand, Neuza Borba Braga e Rosane Moura Figueiredo e
também a vereadora de Caiçara Elisete Santos Perlin. O
programa vai ao ar ao vivo, sempre às quintas-feiras às 20h.

Sesc/Senac Palmeira das
Missões tem vagas limitadas
para o curso de Técnico em
Transações Imobiliárias. Aulas
começam dia 10 de abril. Informações (55) 3742-7164.

A URI-FW tem vagas em
oito cursos de pós-graduação
com diferentes prazos de inscrição. São nas áreas de educação,
direito, saúde e agro. Informações (55) 3744-9228.

Rais 2017

Rafael Franceschet

Termina hoje o prazo para
empresas entregarem a declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2017.
O Ministério do Trabalho já
recebeu 75% do total estimado.

Preço do combustível
Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo revelou que em
cinco anos, o preço da gasolina e
do etanol subiu cerca de 50%. Em
2013, o litro da gasolina era em
média R$ 2,76, hoje é R$ 4,20.

Telefone ﬁxo Popular
Na quarta, 21, a jornalista, professora e Dr.ª Liz Feré,
da Universidade Paris VIII, palestrou na Aula Magna
do Mestrado em Letras da URI-FW. Antes, concedeu
entrevista em nossa redação. Assista em nosso App,
Site ou redes sociais do Folha do Noroeste.

facebook.com/jornalfn

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

A programação de Páscoa começa hoje, 23,
em Frederico Westphalen. Todos os eventos
ocorrem no Largo Vitalino Cerutti e serão
voltados para o público escolar. As atividades começam às 19h30, com a chegada
do Coelho da Páscoa e apresentação dos
alunos da educação infantil e pré-escolar,
ligados aos projetos “Tem Dança na Escola”
e “Teatro na Escola”. A programação segue
nos dias 26, 27, 28 e 31 de março.

Missas da Semana Santa em FW
A Semana Santa inicia neste domingo,
25, e a Paroquia Santo Antônio de Frederico Westphalen preparou um cronograma de celebrações na Catedral. Conﬁra:
Domingo 25, 8h30, caminhada saindo do
Bairro Fatima até a catedral com benção
dos ramos. Segunda, 26, das 8h30 às 23
horas, conﬁssões. Terça-feira, 27, 15h,
unção dos enfermos para pessoas acima
de 65 anos. Quarta-feira, 28, 19 horas,
missa do crisma com benção dos santos
óleos. Quinta-feira, 29, 20 horas, missa
da instituição da eucaristia e lava pés.
Dia 30, 15 horas, celebração da paixão e
adoração da cruz; 19h30 procissão com
o senhor morto. Dia 31, 20h30 vigília
pascal e no domingo de Páscoa, dia 1º de
abril, missa às 9 e as 19 horas.

Curso em Palmeira

Pós-graduação URI

ENTREVISTA

Os motoristas interessados em quitar o
Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), com descontos
que podem chegar a 20,8%, têm somente até o próximo dia 29. Encerrado
o período com desconto, o calendário do
IPVA ingressará na etapa de pagamento
conforme o número ﬁnal da placa do
veículo. A partir do dia 2 de abril (ﬁnal
de placa nº 1), a cada semana haverá
três vencimentos do IPVA. Essa fase se
encerra no dia 23 de abril.

Os vereadores aprovaram, na última sessão
da Câmara de FW, o Projeto de Lei 14, de 5
de março, que regulamenta o processo de
seleção das famílias para o programa municipal de habitação Condomínio Residencial
Altos da Colina. Entre os requisistos para
participar, está renda familiar mínima de R$
1,3 mil, não ser proprietário de imóvel, não
ter restrição de crédito e residir no município, no mínimo, há seis meses.

Divulgação

No último
domingo, 18,
centenas de
tradicionalistas
participaram do
22º Costelão do
CTG Querência
da Serra em
Seberi. Veja
todas as fotos
em nosso site!

Última semana do IPVA
com desconto

Programação de Páscoa inicia
nesta sexta-feira

Projeto regulamenta
condomínio habitacional

Rafael Franceschet

NO OLHAR

Márcia Sarmento

Palmeira das Missões recebeu ontem a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na cidade, ele discursou para uma plateia de aliados políticos e simpatizantes.
A vinda dele, integrou o roteiro da “Caravana Lula pelo
Brasil”, iniciado aqui no Estado na segunda-feira, 19, em
Bagé. Não faltaram apoiadores e também os contrários à
presença do petista aqui no Rio Grande do Sul. Por onde
passou recebeu aplausos, mas também vaias. Foi hostilizado numa demonstração clara de que possui “ao que
amam e os que odeiam”. A caravana termina na próxima
quarta-feira, 28, em Curitiba-PR.
Nos próximos dias, o petista terá mais um capítulo em
sua história política. O Tribunal Regional Federal 4 (TRF4),
conforme notícia publicada em seu site, marcou para a próxima segunda-feira, 26 de março, o julgamento de Lula. Este
é o último recurso em segunda instância do ex-presidente e,
a depender da decisão dos desembargadores, a sua prisão
não está descartada. No processo, segundo a decisão, o
ex-presidente recebeu como propina da construtora OAS
um tríplex no Guarujá e reformas neste imóvel, num valor
total de 2,4 milhões de reais, vindos de uma conta corrente
mantida pela construtora para o partido, alimentada por
dinheiro desviado de contratos da Petrobras.
Nada ainda foi provado. Segundo a assessoria de
imprensa do TRF4, a defesa apontou nos embargos, 38
omissões na decisão dos desembargadores, 16 contradições e cinco obscuridades. O cenário muda caso houver
qualquer divergência na decisão da próxima segunda-feira,
em relação com a sentença dada em janeiro. Apesar dos
prognósticos negativos, Lula permanece como candidato
do PT à Presidência, ainda que pela lei da Ficha Limpa condenados em segunda instância sejam vetados de concorrer
a cargos eletivos.
Há ainda uma hipótese que poderia salvá-lo da prisão: o julgamento no STF de um habeas corpus em que
a defesa pede o direito de permanecer em liberdade até
o trânsito em julgado da ação penal. Ou seja, até que
todos os recursos em todas as instâncias sejam julgados.
Ganharia mais tempo. O nome de Lula na urna eletrônica,
nas próximas eleições, é neste momento, algo indeﬁnido.
Assim como o país, que atolado na roubalheira política,
parece sem futuro e insustentável.

DA

CARAVANA DO LULA

Notas

A Associação Comercial, Industrial
e Prestação de Serviços de Frederico
Westphalen (ACI-FW) está selecionando profissional para o cargo de secretária. Entre os requisitos estão boa
comunicação, bom relacionamento
com o público e proatividade. A carga
horária é das 8h às 19h, de segunda
a sexta-feira. Currículos devem ser
enviados para o e-mail imprensa@
acifw.com.br.

Studio 187

#LeitorFolha

ACI-FW seleciona secretária

Heloise Santi

EDITORIAL

Para atender melhor o cliente, o comércio de Frederico Westphalen terá um
horário diferenciado de funcionamento
na quarta-feira, 28, e na quinta-feira,
29, até às 19h30, dias que antecedem
a Sexta-Feira Santa. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-FW),
serão oferecidos preços, condições de
pagamento e prazos diferenciados. O
Sabadão de Negócios especial de Páscoa acontece no dia 31.

Márcia Sarmento

Comércio terá horário
especial de Páscoa em FW

55 98424-8503

Beneﬁciários de programas
sociais como Bolsa Família ou
Minha Casa Minha Vida podem
solicitar no 10314 o Telefone Fixo
Popular da Oi. A mensalidade
custa R$ 15,40.
55 3744-7080

Lançamento do projeto de reforma

Unimed reúne médicos em FW
A Unimed Noroeste realizou no dia 19,
no Restaurante Alecrim, em Frederico
Westphalen, encontro com os médicos
associados, visando proporcionar engajamento e comprometimento com as
ações da cooperativa, no chamado Diálogo Unimed. Transparência, Valorização,
Inovação e Resultado foram os temas
abordados pela diretoria. Conforme o
cooperado Marcelo Cerutti Audino, o
evento é uma ação inovadora.

É hoje, as 9 horas, no Cine Floresta, o lançamento oﬁcial do projeto “Reforma Catedral”.
A proposta já foi apresentada em todas as
comunidades e a partir do seu lançamento,
a igreja começa a receber as doações. Or-

çada em R$ 3 milhões, a obra deve durar em
média 24 meses, período pelo qual também
serão recebidos os valores. Além da reforma completa o projeto prevê melhorias na
infraestrutura e no entorno da igreja.

Varal da Solidariedade será em maio
A 11ª edição do Varal da Solidariedade,
promovido pelo Rotary Club Barril, será
no dia 19 de maio, das 13h às 19h, no ginásio do bairro Aparecida, em Frederico
Westphalen. No evento serão comer-

cializadas roupas e acessórios, e a renda
obtida será revertida para os diversos
projetos sociais mantidos pela entidade.
Os valores simbólicos das peças devem
ter preço inicial de R$ 5.

De FW para Suécia
A redação recebeu a visita dos irmãos
Guaracy e Derly Johnsson (centro da
foto), acompanhados do amigo Paulo
Bureseska. Na infância eles moraram em
Frederico Westphalen, depois foram para
Örebro na Suécia, onde residem com a
família. Entre os assuntos, relataram diferenças culturais daquele país. Na Suécia,
por exemplo, todos têm acesso à moradia,
ensino superior gratuito e saúde, o salário
é em média de R$ 10 mil. “O país está
fechando presídios porque não há presos”
lembrou Guaracy ao falar da segurança.

